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شوند و های مختلف تولید میها و جنسهای مردانه در اشکال، اندازهبهترین زیرپیراهن

 .توانند اهداف مختلفی را انجام دهندمی

تر نگه داشتن شما در هنگام سرد شدن شب یا جلوگیری از تبدیل شدن به یک آبگیر از گرم

 .رق، لباس زیر مناسب مهم استع

 بهترین لباس زیر مردانه را چگونه پیدا می کنید؟

 راهنمای خرید اینترنتی زیرپوش مردانه

 یکی از لباس های زیر پرکاربرد می باشد مردانه زیرپوش. 

  پس از پوست بدن جزو اولین پوشش ها محسوب می شوندلباس های زیر. 

 این موارد از اهمیت بسیاری به ویژه در بحث بهداشت فردی برخوردار هستند. 

 بنابراین در زمان خرید این دست از لباس ها باید به موارد خاصی توجه کنید. 

 لباس های زیر، خصوصا زیرپوش های مردانه باید به گونه ای انتخاب شوند که 

بتوان آنها را در طول شبانه روز استفاده نمود بدون اینکه احساس ناخوشایندی به 

 .شخص القا کنند

 فاکتور جنس  مردانه زیرپوش به همین دلیل یکی از مهم ترین عوامل در هنگام خرید

 .می باشد

  زیرپوش ها باعث جذب عرق بدن و جلوگیری از تغییر رنگ لباس  از طرف دیگر

 .می شوند های اصلی افراد

  یک تیشرت با ظاهری خیس و یا یک پیراهن تغییر رنگ رنگ داده شده به دلیل

 .جذب عرق، وجهه مناسبی به شخص نمیدهد

  در این مقاله قصد داریم انواع زیرپوش های مردانه را معرفی کرده و موارد استفاده

 .آن ها را توضیح دهیم



  

    

 

2 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و محبوب مردانه زیرپوش مدل 35

 

 نکات مهم هنگام خرید زیرپوش مردانه

انواع مختلفی دارد. امروزه با توجه به اهمیت ظاهر، ناخودآگاه تمامی  انهمرد زیرپوش

 .بخش های یک لباس حتی لباس های زیر اهمیت بیشتری پیدا کرده اند

زیرپوش های مردانه به دلیل تماس مستقیم با بدن، باید به گونه ای انتخاب شوند که در طول 

 .روز گردش هوای مناسبی فراهم آورند

 مردانه زیرپوش ای، پنبه مردانه زیرپوش تلف زیرپوش های مردانه عبارتند ازانواع مخ

که هر کدام از آنها با یک استایل  خشتی یقه مردانه زیرپوش ،مردانه رکابی زیرپوش ،نخی

 .قابل استفاده می باشند

 :در هنگام خرید زیرپوش های مردانه توجه به نکات زیر مهم است

 جنس زیرپوش 

وقتی صحبت از زیرپیراهن های باکیفیت می شود، الیاف طبیعی مانند پنبه و ابریشم 

 .مصنوعی از بامبو نسبت به مواد مصنوعی مانند پلی استر و نایلون برتری دارند

 .اما این بدان معنا نیست که هر زیرپوش نخی انتخاب خوبی است

کیفیت پنبه بستگی به طول الیاف دارد. ترکیبات پنبه با الیاف بلند شامل پنبه پیما، سوپیما و 

 .شده، جرسی، مودال و ابریشم مصنوعی استپنبه مصری، پنبه شانه

 :پیراهن های ساخته شده با الیاف نخی بلند به لباس شما کمک می کند تا

های ظریف تری چرخاند و محکم تر به  الیاف بلندتر را می توان به نخ بکش، نفس بهتر

هم چسباند. در نتیجه، هوای بالقوه بین رشته ها را از بین می برید )که گرما را حفظ می 

 .کنند( و به شما کمک می کند در طول روز احساس خنکی کنید

 .تر شودتر و بادوامشود لباسی قویتر همچنین باعث میپیوندهای محکم دارید، نگه بیشتر
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الیاف بلند پنبه ای نخ نرم تری نسبت به الیاف کوتاه تر  باشید، داشته بیشتری نرمی اساحس

 .ایجاد می کنند

نخی به گونه ای طراحی شده است که افراد در طول روز احساس خنکی  مردانه زیرپوش

 .بیشتری داشته و گردش هوای بیشتری را تجربه کنند

تری تولید شده اند. در نتیجه احساس زبری و  زیرپوش های مردانه پنبه ای از نخ های نرم

 .خارش کمتری را به همراه دارند

 کیفیت لباس زیر را بسنجید 

 .فریب برندهای لباس آسان است، به خصوص هنگام خرید آنالین

تولیدکنندگان ترفندهایی دارند که لباس ها را شخصاً زیبا جلوه می دهند، اما پس از یک بار 

 .شدن می کنند استفاده شروع به باز

 .شما می دانید که نوع پنبه در زیر پیراهن شما اهمیت دارد

توان یک زیرپیراهن باکیفیت را از زیرپیراهن ارزان قیمت اما فراتر از آن، چگونه می

 تشخیص داد؟

 :در اینجا شش نکته وجود دارد که به شما کمک می کند

وست نرم باشد، حتی اگر پنبه ضخیم زیرپیراهن شما باید روی پ: کنید احساس را پارچه1. 

یا سفت باشد. نرمی اغلب به این معنی است که پیراهن از الیاف بلند تشکیل شده است و 

 .احتماالً آن را حفظ می کند

پرز شدن زمانی اتفاق می افتد که الیاف نخ شکسته : بگردید ریزش های نشانه دنبال به2. 

ف گره می خورد و گلوله های کرکی کوچکی روی یا شل می شود، یا زمانی که انتهای الیا

سطح باقی می ماند. عالئم پرز معموالً تا پس از چند بار پوشیدن ظاهر نمی شود، بنابراین 

 اگر در نگاه اول پرزی را مشاهده کردید، بهتر است به طور کامل از لباس چشم پوشی 
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یراهن های باکیفیت به این کنید. اگرچه بیشتر پارچه ها مستعد پرز شدن هستند، اما زیرپ

 .سرعت پرز نمی شوند

ضخامت پارچه را با نگه داشتن لباس خود روی یک نور : دارید نگه نور در را آن3. 

 .اندازه گیری کنید. اگر نور زیادی از آن بتابد، لباس احتماالً دوام زیادی نخواهد داشت

اند، هنگام و نازک ریسیده شده های نخی که از الیاف بلندزیرپیراهن: بکشید را پیراهن4. 

شوند، آنها یک الگو و دوخت ثابت دارند. اگر فاصله بین کشیده شدن درزها از هم جدا نمی

 .دوخت ها یا تفاوت اندازه بین نخ ها را مشاهده کردید، احتماالً این لباس جنس ضعیفی دارد

ر دست، به حالت طبیعی ای باکیفیت باید پس از خراشیدن دهای پنبهپیراهن: شدن چروک5.

 .خود برگردند. اگر پیراهن شما چروک می ماند، این نشانه ای است که پنبه باکیفیت نیست

های شل یا درزهای ناهموار نشان نخ: باشید شل های نخ و ناهموار درزهای دنبال به6. 

مقاومت تر ساخته شده است و احتماالً در آزمون زمان دهند که پیراهن از الیاف کوتاهمی

 .نخواهد کرد

 تناسب مناسب را پیدا کنید 

 .پس از تست کیفیت زیرپیراهن، باید تناسب مناسب را تشخیص دهید

تری داشته باشند های بازو کوچکهای سنتی باید به بدن نزدیک باشند و سوراخزیرپیراهن

 .تا به راحتی زیر لباس قرار بگیرند و دیده نشوند

 .پوشید، یک زیرپیراهن باریک جایگزین خوبی استتری میهای خوش فرماگر لباس

 نوع یقه 

اگر قصد پوشیدن لباسی دارید که یقه آن باز است و تمایل ندارید که زیرپوش شما نمایان 

 .باشد، استفاده از زیرپوش رکابی مردانه بهترین انتخاب برای شما می باشد
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 های زیرپوش ی اسپرت خصوصا در بین جوانان استفاده ازدر زمان استفاده از لباس ها

یقه خشتی مناسب می باشد. این نوع از زیرپوش ها به دلیل نوع برش، نوع بافت و  مردانه

 .دوخت طرفداران بسیاری دارد

 رنگ را در نظر بگیرید 

به جای اینکه هر روز یک زیرپیراهن سفید بپوشید، زیرپیراهنی را انتخاب کنید که با 

 .پیراهن بیرونی شما هماهنگ باشد

تر از های لباس شفافزیر پیراهن سفید زیر پیراهن سفید نپوشید. از آنجایی که پیراهن

دهند. به جای پوشیدن یک های سفید خود را نشان میها هستند، زیر لباسشرتتی

 .زیرپیراهن سفید روشن زیر آن، رنگ خنثی یا سفید را امتحان کنید

ب این است که اگر لباس بیرونی شما رنگ تیره ای مانند مشکی، آبی سرمه یک قانون خو

ای، قهوه ای، سبز ارتشی یا خاکستری زغالی دارد، زیر پیراهن مشکی بپوشید. اگر رنگ 

 .پاستیلی روشن تری می پوشید، رنگ سفید یا خاکستری را انتخاب کنید

 مزایای استفاده از زیرپوش های مردانه

 می شود. عرق کردن مخصوصا در فصل گرما  مردانه یرپوشز عرق بدن جذب

یکی از دغدغه های افراد می باشد. به همین خاطر به دلیل فرار از تعریق بدن به 

 .سراغ استفاده از زیرپوش ها می روند

  در فصول سرد به گرم کردن بدن کمک می کند. پوشیدن زیرپوش در فصول سرد

 .و به همین دلیل باعث گرم شدن بدن می شود یک الیه بیشتر به لباس اضافه کرده

 از بروز جوش روی کمر جلوگیری می کند. در اغلب مواقع عرق  مردانه زیرپوش

کردن باعث به وجود آمدن جوش هایی در ناحیه کمر می شود. این مورد خصوصا 

 برای افرادی که در محیط های گرم مشغول به کار هستند یا کارمندان و رانندگانی 

 



  

    

 

6 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و محبوب مردانه زیرپوش مدل 35

 

ت زمان زیادی به صورت مداوم روی صندلی می نشینند بیشتر رخ می دهد. که مد

 .پوشیدن زیرپوش های مردانه می تواند واکنش پوستی را کاهش دهد

 به دلیل تعرق عموما  مردانه زیرپوش از آلودگی ها جلوگیری می کند. به دلیل اینکه

زود به زود تعویض می شود، باعث می گردد که پوست بدن همیشه تمیز بماند. لذا 

امکان تماس پوست با آلودگی ها را کمتر می کند. همین امر باعث کاهش ایجاد 

 .حساسیت نیز می گردد

  برخی از آقایان در موقعیت های تنش زا یا ملتهب بیش از حد عرق میکنند. این امر

 زیرپوش در حفظ آرامش آنها نیز تاثیرگذار میباشد. در نتیجه با خرید یک

مناسب و با کیفیت عالوه بر زیبایی، به سالمت جسم و روح نیز اهمیت  مردانه

 .خواهید داد

 خرید زیرپوش مردانه

 .دقت کنید که فریب برند ها و تبلیغات آنها را نخورید مردانه زیرپوش در هنگام خرید

 .دکنندگان ترفند هایی را به کار میگیرند که سبب زیباتر جلوه دادن لباس میگرددبرخی تولی

اما تنها پس از یکبار استفاده، لباس کیفیت خود را از دست می دهد. از این رو می توانید به 

 .نظرات کاربرانی که پیش از شما این محصول را خریداری کرده اند نیز دقت کنید

با کیفیت خوب نیز دارای ویژگی های  مردانه زیرپوش همانند سایر پیراهن های شما،

 .خاصی است

در ادامه برخی از برندهای شناخته شده در ارائه زیرپوش های مردانه آورده شده است که 

 :امیدواریم به شما در انتخاب کمک کنند

 جناب مردانه زیرپوش 

 پوش تن نیکو مردانه زیرپوش 

 باف نخ آریان دانهمر زیرپوش 
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 قیمت زیرپوش مردانه

 .قیمت زیرپوش های مردانه همانند سایر البسه به فاکتورهای زیادی بستگی دارد

 :برخی عوامل تاثیرگذار در قیمت زیرپوش های مردانه به شرح زیر می باشند

 نوع متلایر و پارچه 

 هزینه دوخت 

 کارهای خدماتی 

 درصد پرتی تولیدی 

 پوش های مردانهروش نگهداری از زیر

همانطور که برای نگهداری لباس های اصلی خود نکاتی را رعایت می کنید. برای 

نیز الزم است تا به رعایت برخی نکات که در زیر آورده شده  مردانه زیرپوش نگهداری از

 :است، توجه کنید

 شستشوی لباس پیش از اولین استفاده 

 خشک کردن درست زیرپوش های مردانه 

 ردن لباسضدعفونی ک 

 شستن صحیح 

 قرار دادن در کمد یا کشو به صورت مرتب 

 جمع بندی خرید اینترنتی زیرپوش مردانه

 به صورت اینترنتی باید دقت الزم را به خرج دهید مردانه زیرپوش در زمان خرید. 
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  با توجه به نکاتی که ارائه شد اکنون می دانید که زیرپوش های مردانه به عنوان

اولین پوشش که بر روی پوست افراد قرار می گیرند، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

 .هستند

 به الیاف  مردانه زیرپوش آقایانی که پوستی حساس دارند، می بایست پیش از خرید

 .مایندبه کار رفته در تولید آن دقت ن

 را هر روز تعویض کرده تا از بروز بیماری  مردانه های زیرپوش سعی کنید

 .جلوگیری نمایید

 که سایز آن را متناسب با اندام خود انتخاب کرده اید، می  مردانه زیرپوش با خرید

 .توانید به کاهش بوی بد بدن در هنگام تعریق نیز کمک کنید

 باید به گونه ای برگزیده شود  مردانه های زیرپوش از طرف دیگر دقت کنید سایز

 .که مانع انجام فعالیت روزانه نشوند

 


